Згода на збір та обробку персональних даних
Згода на збір та обробку персональних даних1 надається на користь компаній групи IDS
Borjomi як володільцю та розпоряднику персональних даних.
Мета: забезпечення доступу користувачів до веб-сайтів та мобільних додатків, які поширюють
компанії IDS Borjomi, маркетингова комунікація, підтримка та консультування користувачів,
виконання вимог чинного законодавства України.
Обсяг персональних даних користувачів:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• електронна адреса;
• номер мобільного телефону;
• адреса, місто та країна проживання.
Цим підтверджую, що надаю згоду на збір та обробку персональних даних (у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем) наступним чином: збирання,
реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, знеособлення, знищення,
видалення після закінчення строку надання даної Згоди (без необхідності у повідомленні про
таке видалення чи інші перелічені в даній Згоді дії), використання і поширення ПД (в. т.ч.
розповсюдження, реалізація, передача ПД)2 відповідно до Політики конфіденційності, наявної
на Веб-сайті3, а також підтверджую те, що мені були роз’яснені мої права, передбачені ст. 8
Закону України «Про захист персональних даних»4.
Цим надаю Згоду на строк, необхідний для досягнення мети, зазначеної вище у цій Згоді.
Цим також підтверджую, що ознайомлений із правом на відкликання Згоди5.
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відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
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Згода передбачає передачу ПД на користь усіх осіб, які входять до групи компаній IDS Borjomi, та третіх осіб, із якими
укладено договори на виконання мети збору та обробки ПД, вказаної у Згоді (в т.ч. іноземних фізичних та юридичних осіб);
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Під Веб-сайтом мається на увазі Веб-сайт, на якому здійснюється ознайомлення з цією згодою та були надані ПД
право знати про джерела збирання, місцезнаходження ПД, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання
(перебування) володільця чи розпорядника ПД або давати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ПД; мати доступ до ПД; отримувати не пізніш як за 30 календарних
днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ПД, а також
отримувати зміст таких ПД, направивши запит представнику з питань захисту даних на електронну адресу: privacy_ids@idsborjomi.com.ua; пред’являти вмотивовану вимогу володільцю ПД із запереченням проти обробки ПД, направивши вимогу на
електронну адресу: privacy_ids@ids-borjomi.com.ua; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення ПД будьяким володільцем та розпорядником ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, направивши вимогу на
електронну адресу: privacy_ids@ids-borjomi.com.ua; на захист ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію; звертатися із скаргами на обробку ПД до
представника з питань захисту даних на електронну адресу: privacy_ids@ids-borjomi.com.ua, а також до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини (за адресою: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8, за телефонами: 044-253-75-89,
0800-50-17-20, за електронною адресою: hotline@ombudsman.gov.ua або шляхом заповнення електронної форми-запиту на
офіційному веб-сайті за URL-адресою: http://www.ombudsman.gov.uа) або до суду; застосовувати засоби правового захисту в
разі порушення законодавства про захист ПД; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку ПД під час надання
згоди; відкликати згоду на обробку ПД; знати механізм автоматичної обробки ПД; на захист від автоматизованого рішення,
яке має для мене правові наслідки, при зборі та обробці ПД.
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Згода може бути відкликана за заявою, направленою представнику з питань захисту даних на електронну адресу:

privacy_ids@ids-borjomi.com.ua

